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MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 1979 mali ydsnda yapacağı
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere. (27 102 225 00ü) lira ödenek verilmiştir.

hizmetler için,

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri,
üzere (27 102 225 000) lira olarak tahmin edilmiştir.

cetvelde

bağlı (B) işaretli

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1979 mali yılında elde edilecek
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

bağlı

gösterildiği

gelir çeşitlerinden

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da de
vam olunur.
MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere,
bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1979 mali yılında uygu
lanmaz.
3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve en
düstri suyu temini maksadıyla girişilecek taahhütlerin tutarı için, aynı Kanunun 1 nci maddesinde gösteril
miş bulunan azami taahhüt hadleri, dış yardımlardan temin olunan proje kredileri için, 1979 mali yılında
uygulanmaz.
1053 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alan ve Ankara - İstanbul Belediyelerince yaptırılacak işler
karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 1979 mali yılında uygulanmaz.
MADDE 7. — Baraj ve hidro - elektrik santralları inşası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret
hasıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle sağlan
ması amacıyla hava alanları, inşa, ıslah ve tevsii ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının
varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek miktarı,
Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Karayolları bütçelerine bağlı (A) işaretli
cetvellerin ilgili projelerine aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Projelerde yer alan proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın, Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri
ve Kooperatifler Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne devri için gereken işlemleri yapmaya Maliye
Bakanı yetkilidir.
MADDE 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden dernekler
veya dış yardımlardan sulama, içme, kullanma ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidro - elektrik
santralı ve diğer su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili, etüt, proje ve inşaat yaptırılması, temel sondajları,
betonla ilgili her türlü deneyler, zemin mekaniği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, çimento ana
lizleri V«Î model deneyleri, yaptırılması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak .paralar,
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bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeni
den açılacak özel projelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödenek
lerinden gerekli harcamayı yapabilir. İşin bitiminde yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk etlen miktarı
ilgili projesindeki ödenekten harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneklerden yık içinde sarf edilmeyen kısımlar, ertesi yıla yukardaki fıkra esasları dairesinde devren
gelir ve ödenek kaydolunur.
MADDE 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçe yılı içerisinde dış ülkelerde yeraltı ve yerüstü
su kaynaklarının geliştirilmesini sağlayacak tesislerin yapım, bakım, onarım ve işletilmesi ile ilgili ihalelere
katılmaya, taahhütlere girişmeye ve bu taahhütlerin gerektirdiği rasat, etüt, araştırma, proje, inşaat, işletme
ve bakım, onarım faaliyetlerinin ifası ile bunlara ilişkin diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirmeye
yetkilidir.
Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul ve esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 10. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve

Tabii Kaynaklar bakanları yürütür.
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BU K A N U N A AİT TUTANAKLAR

Cilt
8

Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
17

4

Cilt
40
42

Cumhuriyet Senatosu
Birleşim
Sayfa
31
39

290
234:262,262:264,
283,321:322

I - Gerekçeli 316 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 61 nci
Cumhuriyet Senatosunun — Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Bütçe Karma Komisyonu görüşmüştür.
111 - Esas No. : 1/234.
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737
152:155
457,521,623:626
870
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S. Sayılı basmayazı

